
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

шістдесят дев’ятої сесії сьомого скликання  

 

 

28 травня 2020 року № 225 

 

 

Про затвердження Програми збереження 

культурної спадщини в Пирятинській 

міській ОТГ на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму збереження культурної спадщини в Пирятинській 

міській ОТГ на 2020 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

культури і туризму міської ради (Гуленко О.І.) та відділ бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради (у частині фінансування) (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення шістдесят дев’ятої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

28 травня 2020 року № 225 

 

 

 

Програма збереження культурної 

спадщини в Пирятинській міській ОТГ 

на 2020 рік 
 

           

 

    

 

Пирятин 

2020  



1. ВСТУП 

 

Програма розроблена відповідно до Закону України „Про охорону 

культурної спадщини“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01.02.2016 № 119-р „Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку 

української культури – стратегії реформ“; постанови Верховної Ради України 

від 12.05.2015 №373-VIII „Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді“; наказу Міністерства 

культури і мистецтва України від 27.01.2004 № 30/10 „Про затвердження 

Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на 

нерухомих пам'ятках“, пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“. 

Програма збереження культурної спадщини в Пирятинській ОТГ на 2020 

рік (далі – Програма) реалізується відповідно до основних напрямків, які є 

невід’ємною частиною цієї Програми. 

 

2.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Пирятинська громада мало поінформована про культурну спадщину, яка 

знаходиться на території нашої ОТГ. Потенційні об’єкти матеріальної 

культурної спадщини внаслідок цього не отримують належної уваги від 

власників, у них не проводяться ремонти, вони є туристично не привабливими, 

з часом це призводить до руйнування або й взагалі знищення. Ні гості міста, ні 

краяни не цінують історичного, культурного та архітектурного спадку на 

належному рівні.  

 

3.МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Широке інформування про наявні на території громади культурні, 

історичні, архітектурні та природні пам’ятки; збереження цінних історичних 

об’єктів, встановлення інформаційних показників та меморіальних дошок. 

 

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ  

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- провести моніторинг існуючих пам’яток культури на території 

Пирятинської ОТГ,  

- провести роботу краєзнавців щодо опису потенційних пам’яток,  

- встановити інформаційні таблички на потенційних пам’ятках,  

- популяризувати наші культурні, архітектурні та історичні об’єкти  

задля підвищення національної свідомості громади,  

- залучити туристів до Пирятинської ОТГ. 



Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить                

28 500 гривень, у тому числі з бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  –28 500 гривень. 

Фінансування Програми здійснюється із загального фонду бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до 

бюджетних призначень.   

 

5. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Програма буде реалізовуватися впродовж 2020 року. 

 

6.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ  ПОКАЗНИКИ 

 

Програма передбачає заходи для заохочення місцевих громадян, особливо 

ж представників малого та середнього бізнесу, до співпраці в сфері туризму. 

Також заходи Програми популяризують наш туристичний потенціал на 

широкий загал. Перелік заходів додаємо. 

 

7.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Організаційне забезпечення виконання заходів Програми покладається на 

відділ культури і туризму Пирятинської міської ради (Гуленко О.І.). 

До організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій 

співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на 

період її виконання, можуть залучатися депутати міської ради, представники 

громадських організацій та підприємницьких  структур. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

 

Начальник відділу 

культури і туризму міської ради О.І. Гуленко 

 

  



Додаток 1 

до Програми збереження 

культурної спадщини в  

Пирятинській міській ОТГ  

на 2020 рік 

                                                                                                                  

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПИРЯТИНСЬКОЮ 

МІСЬКОЮ РАДОЮ В 2020 РОЦІ 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Назва заходу Кошторисні витрати Виконавці 

1 Червень-

липень 

2020 року 

 

Моніторинг 

потенційних 

пам’яток культурної, 

архітектурної та 

історичної спадщини  

Без фінансування Гуленко О.І. 

Купріян Н.Г. 

2 Серпень-

вересень 

2020 року 

 

Цикл краєзнавчих 

лекцій (8 лекцій) на 

тему збереження 

місцевої культурної 

спадщини 

(друк тематичних 

буклетів, афіш, квіти) 

 

3900 грн Гуленко О.І. 

Купріян Н.Г. 

3 Вересень 

2020 року 

 

Виготовлення 

інформаційних 

табличок на 

історичних об’єктах 

(8-9 шт.)  

23000 грн. Гуленко О.І. 

4 Протягом 

року 

 

Виготовлення 2 

меморіальних дошок 

землякам 

1600 грн. Гуленко О.І. 

 

 

 

Начальник відділу культури і туризму  

міської ради  О.І.Гуленко 

 

  



 Додаток 2 

 до Програми 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

 

Програма збереження культурної спадщини в Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік  

 

1. Ініціатор розроблення програми 

 

Відділ  культури  і туризму міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

 

Розпорядження міського голови від  

02.03.2020 №45 

3. Розробник програми 

 

Відділ  культури  і туризму міської ради 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Відділ культури і туризму міської ради  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності   

виконкому Пирятинської  міської  ради 

6. Учасник програми 

 

Відділ  бухгалтерського обліку та звітності   

виконкому  Пирятинської  міської  ради 

7. Термін реалізації програми 

 

2020  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

28,500  тис. грн.   

9.1. коштів міської ОТГ 28,500  тис. грн.   

 Коштів інших джерел  

 

 

 

 

Додаток 3 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми збереження культурної спадщини в Пирятинській ОТГ на 2020 рік   

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

  2020 рік 20__ рік 20__рік   20___ - 20___р.р.  20___ - 20___р.р. 

 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 

28,500   

     

28,500   

кошти міської 

ОТГ 
 

28,500   

     

28,500   

кошти не 

бюджетних 

джерел 

      



Додаток 4 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми збереження культурної спадщини в Пирятинській міській ОТГ 

на 2020 рік   

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

Програми 

 

 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу 

вання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1 Проведення в 

Пирятинській 

міській ОТГ 

заходів, 

спрямованих 

на збереження 

культурної 

спадщини 

Згідно з 

розділом 6 

 

2020 рік Відділ 

культури і 

туризму 

міської 

ради 

 

Кошти   

міської 

ОТГ 

2020 рік 

28,5 тис. 

грн. 

Знайдені та описані 

нові потенційні 

об’єкти культурної 

спадщини. 

Проведено цикл 

краєзнавчих лекцій 

(8) на тему місцевих 

пам‘яток.  

Витовлено 8-9 

інформаційних 

табличок на 

історичних 

об’єктах. 

Виготовлено 2 

меморіальні дошки. 

 

 Додаток 4 

 до Програми 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації _______02_____ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ____0214082 _____ 

Код КЕКВ ____2210, 2240 ____ 
 

№ 

з/п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

Затверджено  

на 2020 рік 

В тому числі по місяцях 

    

В
сь

о
го

 

В т.ч.  

за рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Заходи Рішення  

69 сесії 

міської ради 

від 28 травня 

2020 року  

№ 225 

Відділ  

культури  і 

туризму міської 

ради, відділ 

бухгалтерського  

обліку та 

звітності 

міської ради 

28500   28500   0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
,0

0
 

2
4
,9

 

1
,6

 

0
 

0
 

 

Начальник відділу культури і туризму  

міської ради  О.І.Гуленко 
 

Секретар міської ради  Т.Г.Чайка 
 

28 травня 2020 року 


